
పాఠఠ్య పప ణాళిక   : 08   వ తరగత

01.   పాఠఠం పేర:    01.   బలఠం  02.   పీరియడడ  సఠంఖఠ్య : 12

03.   విదఠ్య పప మాణాల  :

ఎ  .   విషయ అవగాహన  : 

 సస్పరర్శా బలఠం, క్షేతప  బలఠం మధఠ్య భేదల వివరిసస్తాడ.

 బలాలలో రకాలను వివరిసస్తాడ.

 బలాలకు ఉదహరణ తెలపుతాడ.

 సస్పరర్సతల వవ శాలాఠ్యనికి స స్తారతాత్వానికి మధఠ్య గల సఠంబఠందనిన, దనికి గల కారణాలను వివరిసస్తాడ.

 ఘరర ణ యొకక్క భావనను అరర ఠం చేసుకుని సత్వాఠంతముగా వివరిసస్తాడ.

బ  .   పప శనఠంచటఠం  ,   పరికలస్పనలను చేయటఠం   : 
 భూమి మీద ఘరర ణ లేకపోతె పరిసస త ఎలా వఠంటఠందో పరికలస్పన చేసస్తాడ.

 కతస్తా మొన పదునుగా ఎఠందుకు ఉఠండాలో, టవ రడ కు గాడల ఎఠందుకు ఉఠండాలో వాటివలడ  ఉపయోగము ఏమిటో నని పప శనల అడగుతాడ.

స  .   పప యోగాల  ,   క్షేతప  పరిశలనల  : 
 సూదులకు  రఠంగు  బఠంతులను  గుచచ,  నీరగల  పాతప నఠందు  ఉఠంచు  కకృతాఠ్యనిన  నిరత్వాహఠంచ,  సజాత  ధధ వాల  వికరిర్శాఠంచు  కుఠంటాయి  అని

పరిశలిసస్తాడ.

 పొడి జుటట ను దువత్వానతో బాగా దువిత్వా, చనన చనన కాగితపు ముకక్కల దగగ రకు తీసుకొచచ పరిశలనలను చేసస్తాడ.

డి  .   సమాచార నవ పుణాఠ్యల  ,   పాప జెకట  పనుల  :
 సస్పరర్శా బలాలను, క్షేతప  బలాలను వివరిఠంచే చతాప లను వారస్తా పతప కలనుఠండి, అఠంతరర లము నుఠండి సేకరిఠంచ నోట పుసస్తాకములో అఠంటిసస్తాడ.

ఇ  .   బొమమ్మల గీయటఠం  ,   నమూనల తయార చేయటము  :
 ఏ వఠ్యవసస  కవ నా వసుస్తా సేత్వాచాచ పటమును గీయగలడ.

 వాల తలముపవ  వసుస్తావల చలనానిన వివరిఠంచే నమూనానిన తయార చేసస్తాడ.

ఎఫ  .   పప శఠంస  ,   విలవల  ,   జీవన వవ విధఠ్యఠం పటడ  సస్పకృహ  :
 నితఠ్య జీవితములో వివిధ కకృతాఠ్యల నిరత్వాహఠంచడానికి ఉపయోగపడే ఘరర ణ పాతప ను అభినఠందిసస్తాడ.

 పప తఠ్యక్ష సస్పరర్శా లేకునాన బల పప భావానిన చూపే అయసక్కఠంతఠం గొపస్పదనానిన అభినఠందిసస్తాడ.

04.   పీరియడ్ వారి వివరల  :

పీరియడ్ బోధనాఠంశాల బోధనా వఠ్యహఠం సమగిప
01.  బలఠం అఠంటే ఏమి?

 వివధ పనులలో నేటట డానిన , లాగడానిన గురి స్తాఠంచటఠం 
 బలాల - రకాల 

చరచ
జటట  కకృతఠ్యఠం 

పాతఠ్యపుస స్తాకఠం 
చతాప ల 
దఠండయసక్కఠంతము 
అయసక్కఠంత సూచ 

02.  కఠండర బలానిన ఉపయోగిఠంచే సఠందరర్భాల జాబతా 
తయారీ 

 పనిచేసేటపుడ ఏదవ నా కఠందరములోని మారస్పను 

చరచ
సత్వాయ సేకరణ, 

పరిశలన  

పాఠఠ్య పుస స్తాకము 
వారస్తాపతప కల 
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పరిశలిఠంచుట 
03.  ఘరర ణ బలఠం

 వివిధ తలాలపవ  బఠంత గమనానిన పరిశలిఠంచుట 
చరచ 
పరిశలన 

బఠంత 
గరకు తలము 
నుననని తలము 

04.  వాల తలముపవ  వసుస్తా చలనానిన పరిశలిఠంచుట కకృతఠ్యఠం టేప , మఠంచుముకక్క, రూపవ  
బళళ, రబబ్బర ముకక్క 

05.  క్షేతప  బలాల : అయసక్కఠంత బలానిన పరిశలిఠంచుట కకృతఠ్యఠం సుఉది, రఠంగు బఠంతుల, 

దఠండయసక్కఠంతము 
06.  సస వర విదుఠ్యత్ బలాలను పరిశలిఠంచుట

 గురతాత్వాకరర ణ బలఠం 
కకృతఠ్యఠం 
చరచ 

బెలూన్ 
చనన చనన కాగితపు 
ముకక్కల 

07.  అయసక్కఠంత క్షేతాప నిన  పరిశలిఠంచుట కకృతఠ్యఠం దఠండయసక్కఠంతఠం 
ఇనుప రజను 

08.  ఫలిత బలము 
 టేబుల్ పవ  ఫలిత బల పప భావము 

కకృతఠ్యఠం 
చరచ 

టేబుల్ 
ఇదద ర విదఠ్యరర ల 

09.  చేత వేళళపవ  సగదిసన రబబ్బర బాఠ్యఠండ పప భావము కకృతఠ్యఠం  & చరచ రబబ్బర బాఠ్యఠండల 
10.  సేత్వాచాచ వసుస్తా పటము 

 వసుస్తావ చలన దిశ, స స్తాత లపవ  బాల పప భావము 
కకృతఠ్యఠం & చరచ 
క్షేతప  పరిశలన 

ఫుట్ బాల్

11.  వసుస్తావ దిశ ను మారచటములో ఫలితా బాల పప భావము 
 వసుస్తావ ఆకారము పవ  ఫలితా బల పప భావము 

సమాచార సేకరణ
క్షేతప  పరిశలన 
చరచ 

కాఠ్యరఠం బోరర  , సస్పఠంజ్ , 
రబబ్బర బాఠ్యఠండ, కాగితము 

12.  సస్పస్ప్రస తల వవ శాలాఠ్యనిన బటిట  బాల పప భావములో మారస్ప 
 బలపప భావాని గురి స్తాఠంచుట   
 ** అభఠ్యసనానిన మెరగు పరచుకొనుట 

కకృతఠ్యఠం 
చరచ 

పనిర్సల్ పోదిసునానము గల 
టేప  , ఇటక 
పాఠఠ్య పుస స్తాకము 

05. టిచర నోట్ర్స :
 అఠంతరర లములో బలము గురిఠంచన విషయాలను చదివాను.

 ఇతర రిఫరెన్ర్స పుసస్తాకాల దత్వార తగిన ఉదహరణలను సేకరిఠంచాను 
 ఫడ  చారట  తయార చేసను.

 పిలడ లచే తగిన ఉదహరణల చెపిస్పఠంచాను.

06. ఉపాధఠ్యయుని పప తసస్పఠందనల :
 విదఠ్యరర ల బలఠం అఠంటే ఏమిటో అరర ము చేసుకునానర.

 బలాల లోని రకాలను వరీగ కరిఠంచార.

 పప త రకము బలానికి ఉదహరణ ఇవత్వాగలిగాడ.

 పాఠఠ్య పుసస్తాకములోని పప శనలకు తగిన అభాఠ్యసము చేయిఠంచాను.

&& **  &&
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